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1. Bondige omschrijving van het project 

De combinatie van een toenemende & verschuivende vraag naar arbeidskrachten enerzijds en een 

dalend aantal mensen op beroepsactieve leeftijd vormt een belangrijke uitdaging voor de Vlaamse 

arbeidsmarkt. Een cruciale piste om hierop een antwoord te bieden, en op die manier de socio-

economische welvaart veilig te stellen, bevindt zich in het bevorderen van de productiviteitsgroei. Het 

belang van gerichte actie wordt verder onderstreept als we naar de evolutie van de afgelopen jaren kijken: 

De productiviteitsgroei van België vertoont een neerwaartse trend en blijft consequent onder het OESO-

gemiddelde. 

In dit voorstel lichten we toe hoe Roland Berger op basis van reeds uitgevoerde projecten en gebruik 

makend van zijn methodologisch instrumentarium het design van een productiviteitsagenda ter 

stimulatie van de Vlaamse productiviteitsgroei kan ondersteunen. Belangrijk hierbij is dat we kiezen 

voor een holistische aanpak die een kwalitatieve én kwantitatieve benadering combineert, zodat de 

resulterende strategische aanbevelingen voldoende concreet, proportioneel & meetbaar zijn.  

Onze voorgestelde aanpak, speciaal ontworpen voor deze opdracht, vertrekt van drie belangrijke principes: 

resultaatgerichtheid, strategische focus en participatie. Concreet vertaalt zich dit in 5 modules. In de 

opstartfase voorzien we c. 2 maanden ter voorbereiding van het project. Hier worden dataverzoeken 

gelanceerd, de stuurgroep samengesteld, interviews ingepland en scope & timing gevalideerd. Daarnaast 

wordt hier ook het te hanteren concept voor "productiviteit" en "productiviteitsgroei" afgebakend. 

De volgende fase bestaat uit een gedetailleerde productiviteitsscan. Hierin identificeren en analyseren 

we de belangrijkste drivers voor productiviteit en productiviteitsgroei in Vlaanderen, om een duidelijk 

beeld te krijgen waar zich verbeterpistes bevinden. 

Vervolgens gaan we voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie over tot de identificatie van de 

hefbomen die de grootste impact zullen hebben op de productiviteitsgroei voor Vlaanderen en de 

huidige tekortkomingen. Hierbij laten we ons o.a. inspireren door buitenlandse best practices, om zo 

concrete acties en engagementen te definiëren met bewezen impact. We besteden hierbij bijzondere 

aandacht aan de pitfalls, risico’s en neveneffecten van productiviteitsgroei stimulatie (bv. ongelijke 

verdeling productiviteitswinsten). 

Finaal worden deze hefbomen, acties en engagementen in coherente strategische aanbevelingen 

gegoten, inclusief implementatie roadmap. Het geheel van beleidsaanbevelingen binnen het domein 

Werk en Sociale Economie zal hierin duidelijk beschreven staan, en we voorzien eveneens een eenvoudig 

te communiceren & mobiliserende "pitch" die kan worden gebruikt in de volgende stap. Deze 3 modules 

samen hebben een doorlooptijd van c. 5 weken 

Als laatste module voorzien we c. 2 maanden voor de valorisatie. Deze stap is essentieel om ervoor te 

zorgen dat de resultaten worden opgenomen door de relevante stakeholders en vertaald worden in 

doelgericht beleid en concrete initiatieven. Tijdens deze fase zal Roland Berger beschikbaar zijn om ad-

hoc ondersteuning te bieden bij de opzet van de implementatie van de vooropgestelde acties en initiatieven. 

2. Context en kernvragen 

Vlaanderen staat voor drie grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats zal de vraag naar 

arbeid in Vlaanderen volgens het Federaal planbureau met c. 440,000 jobs toenemen tegen 2030.1 Ten 

tweede kampt Vlaanderen met een significante skills mismatch waardoor de vacatures niet enkel meer 

open blijven staan voor de technische beroepen maar het nu ook in o.a. de zorgsector en het onderwijs 

steeds moeilijker wordt om arbeidskrachten te vinden. Tenslotte staan we momenteel op een kantelpunt, 

 

 
1 RfP – Federaal planbureau verwacht een toename van de arbeidsvraag met c. 630,000 jobs tegen 

2030, waarvan 70% in Vlaanderen 
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en zal het aanbod van arbeid in de komende decennia dalen aangezien het aantal personen op 

beroepsactieve leeftijd afneemt. 

Om met deze uitdagingen om te gaan, kunnen in principe 2 strategieën worden toegepast. De eerste 

strategie betreft het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad, waar Vlaanderen ambieert om die tot 

80% te verhogen. Echter ligt de werkloosheid in Vlaanderen momenteel op het laagste niveau in decennia, 

waardoor de marge voor verbetering op dit vlak eerder beperkt is. Ook laat de vlakke demografische 

toestand van Vlaanderen beperkte ruimte voor extra werkkrachten. Daarnaast kan als tweede strategie 

worden ingezet op het stimuleren van de productiviteitsgroei2 met als doel de beschikbare schaarse 

middelen efficiënter te beheren. De productiviteitsgroei in België vertoont al jaren een neerwaartse trend 

en blijft consequent onder het OESO-gemiddelde. België is een van de meest productieve landen ter 

wereld, in 2019 lag slecht in drie landen het bruto binnenlands product per gewerkt uur hoger namelijk in 

Noorwegen, Luxemburg en Ierland. Echter bedroeg de productiviteitsgroei in België in de periode 2009-

2019 amper 0.3 procent per jaar, terwijl dat in de jaren tachtig en negentig nog meer dan 2 procent was. 

Andere landen kennen eveneens een terugval maar de daling is daar minder uitgesproken, aangezien 

slechts zeven van de 36 OESO-landen een lagere productiviteitsgroei kenden tussen 2007 en 2017 dan 

België.3 

Op macro-niveau is productiviteit een complex begrip dat betrekking heeft op het verhogen van de 

productie d.m.v. een optimale combinatie van mensen, kapitaal en technologie. Hierdoor draait het 

stimuleren van productiviteitsgroei niet alleen om technologie maar om de combinatie van de juiste 

(hoeveelheid) technologie met de juiste mensen. Het correct meten van de rol van elk van deze factoren 

vormt om die reden een uitdaging. Daarnaast is productiviteit een concept dat niet rechtstreeks, maar vooral 

ex-post wordt gemeten: Personen die momenteel hoger onderwijs volgen kunnen in principe productief 

worden ingezet & investeren in een hoger toekomstig productiviteitsniveau. Echter worden zij tijdens hun 

studie niet beschouwd in de productiviteitsstatistieken van een land.   

Gezien de belangrijke rol van productiviteit voor welvaartscreatie wordt in de literatuur bijzondere aandacht 

besteed aan mogelijke hefbomen van productiviteitsgroei (e.g. Onderzoek en ontwikkeling (O&O), 

Onderwijs, Marktefficiëntie, Instellingen, Infrastructuur). Een review van zowel de aanwezige literatuur als 

de initiatieven die worden genomen door andere landen/ regio's laat toe om een eerste set van 

beleidsopties te identificeren (zie Figuur ). 

 

 
2 We spreken in dit voorstel over productiviteitsgroei als concept, maar zijn ons ervan bewust dat er verschillende indicatoren zijn 

om dit concept te operationaliseren. Hoewel we binnen het beleidsdomein focussen op arbeidsproductiviteit, impliceert deze tweede 

strategie een eerder multi-factor productiviteitsgroei.   
3 OECD (2019), In-Depth Productivity Review of Belgium, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/88aefcd5-en. 
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Figuur 2: Bouwstenen van een productiviteitsfocus 

 

Roland Berger heeft doorheen de jaren al uitgebreide kennis en expertise opgebouwd op gebied van 

productiviteit en productiviteitsgroei in specifieke sectoren/ organisaties (micro/ meso-niveau). Zo 

hebben we recent een studie uitgevoerd over het kanaliseren van buitenlandse directe investeringen (BDI) 

in de richting van een aantal Vlaamse economische domeinen met belangrijk potentieel voor 

productiviteitstoename/ creatie van toegevoegde waarde (e.g. Medtech, Plastics recycling, 

Mechatronica,…). We hebben hiervoor een 3-staps aanpak ontwikkeld om de juiste sectoren te 

identificeren, de aantrekkelijkheid van de geselecteerde sectoren te beoordelen en de BDI-evolutie te 

evalueren.  

In de beleidsnota 2019-2024 van het departement WSE zijn er reeds 3 strategische doelstellingen 

bepaald die de arbeidsparticipatie en productiviteit moeten bevorderen en ondersteunen, met name: 

1) Meer mensen aan het werk: In lijn met het activeringsbeleid zet het departement WSE in op snelle en 

kwaliteitsvolle begeleiding voor elke werkzoekende met competentieversterking waar nodig. Met 

verschillende instrumenten is het de bedoeling om inactieven aan het werk te krijgen.  

2) Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat: Loopbaanzekerheid aanbieden aan alle 

werknemers binnen de snel veranderende arbeidsmarkt. Loopbaantransities die de mensen maken 

moeten beter omkaderd en ondersteund worden.  

3) Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Digitalisering, 

vergrijzing, migratie en klimaat zullen een grote impact hebben op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Ondernemingen en werknemers moeten voorbereid worden op de digitale omslag, met zorg voor de 

kennis en competenties op de werkplek.  

De huidige maatregelen die bepaald werden door het departement WSE kunnen nog verder uitgediept 

worden, met name meer hefbomen en maatregelen gerelateerd aan de verhoging van de productiviteit. In 

deze opdracht willen we daar vanzelfsprekend aan bijdragen. 

Daarom zijn de concrete onderzoeksvragen voor dit project de volgende: 

1) Welke hefbomen kunnen er geïdentificeerd worden op de verschillende analyseniveaus?  

2) Welke concrete acties en engagementen dienen er genomen te worden op de verschillende 

analyseniveaus?  

18

• Reform school curriculum and put more focus on science and 
maths

• Train 17,500 additional STEM teachers

• Increase quantity and quality of employer-lead apprenticeships

• Significant road and rail infrastructure investments

The bricks of a productivity focus: known ingredients, new recipes?

Productivity agenda

Source: OECD, UK government, Roland Berger

Labour 
productivity 

growth

Policy options Examples out of the UK's productivity playbook

• Steer the innovation agenda towards topics with high 
productivity impact (e.g. cobots)

• Create an environment where start-ups thrive and 
stay longer in Belgium

• Create an ecosystem for cross-fertilization with most
productive enterprises

• …

• Develop a network to commercialise technology, so-called 
Catapult centres

• Create a Digital Transformation Plan to support the adoption of 
digital technologies

• Support local champions in exporting

• Actively guide more children towards STEM degrees

• Proactively upskill people with jobs at risk with e.g. 
basic digital skills, sector knowledge,…

• Invest in public infrastructure with positive 
productivity impact

• Foster private investments in the economic tissue

• …

• Focus on areas with greatest potential suchs as genetics, quantum 
technology, and fintech

• Attract international profiles into the workforce

• Double entitlement to free childcare to 30h a week

• Qualitative matching instead of quantitative matching

• Encourage manpower to flow to sectors with highest
potential for productivity growth and job creation

• Prioritize inactive people with highest productivity
prospects 

• Support international mobility of highly productive 
profiles

• …

Innovation

Investments in capital
(tangible and non-tangible)

Optimisation of 
resource allocation

For discussion
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3) Welke buitenlandse "best practices" zijn toepasbaar op onze regio/sectoren/ondernemingen per 

hefboom? 

4) Zien we mogelijks ongelijke verdelingen van productiewinsten verschijnen, wat zijn de pitfalls en 

mogelijke neveneffecten van het stimuleren van de productiviteitsgroei? 

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag, namelijk potentiële hefbomen ter ondersteuning van 

productiviteitsgroei op de verschillende analyseniveaus tonen we al enkele eerste inzichten op basis van 

onze bestaande kennis en expertise: 

We identificeren een ‘7-grid’ voor productiviteitspolitiek binnen de scope van departement WSE 

langsheen 2 assen en 1 overkoepelende piste: 

• 3 doelgroepen: Schoolverlaters, Werkzoekenden, Werkenden 

• 2 actievelden: (Her)allocatie, Upskilling 

• 1 overkoepelende piste: Internationaal potentieel 

De analyse binnen dit kader laat toe om hefbomen te identificeren op een holistische wijze, en op deze 

manier potentiële blind spots binnen de huidige strategie te vermijden. Voorbeelden van specifieke 

hefbomen die zeker zullen meegenomen worden in de analyse zijn de volgende: 

• Competentiegerichte arbeidsorganisatie: Ervoor zorgen dat mensen meer de kans krijgen hun 

competenties in te zetten (link met diversiteit) 

• Apprenticeships/ werkplekleren 

• Kwalitatieve matching (impact op zowel productiviteit als welzijn/ socio-economische ontwikkeling) 

• Productiviteit & telewerk  

Verder is het belangrijk op te merken dat de hefbomen waaruit de productiviteitsagenda zal bestaan zich 

op verschillende niveaus zullen bevinden (Vlaams regionaal niveau, sectoraal niveau, 

ondernemingsniveau). De ambitie is om tot een agenda te komen waarin gerichte maatregelen op deze 

verschillende niveaus op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.  

3. Gedetailleerd tijdschema 

In onderstaande figuur kan u een indicatief tijdsschema voor het project terugvinden. We gaan uit van een 

voorbereidingsfase van c. 2 maand eind 2022, om van start te gaan met module 2 vanaf begin 2023. We 

voorzien 5 weken voltijds projectwerk, gevolgd door 2 maanden valorisatie en follow-up. 
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Figuur 5 – Gedetailleerd tijdschema 

 


